
  

 Åbo den 14 mars 2017

   

Till lärarna i naturvetenskap och matematik! 

Våren är nästan här och era studerande är säkert i full gång med att planera för sina sommarlov. 

Resurscentret för matematik, naturvetenskaper och teknik i skolan och Åbo Akademi ordnar åter en 

gång (den 27e i ordningen) den årliga abilabbkursen, dvs. sommarlaborationer för finlandssvenska 

gymnasister. Innehållet bygger till stor del på laborationer i olika ämnesområden inom kemi 

(analytisk kemi, fysikalisk kemi, organisk kemi tillsammans med teknisk polymerkemi och oorganisk 

kemi). Pass i fysik och matematik ingår också. Samtidigt erbjuds deltagarna möjlighet att bekanta sig 

med universitetsmiljön samt de olika labbarnas apparatur och utrustning.  

Tidpunkten för årets kurs är den 7-11 augusti 2017 (anpassat enligt de flesta kommuners skolstarter) 

i Åbo Akademis utrymmen i Åbo. Max deltagarantal är 30 st. 

Kursen riktar sig till studerande som gärna avlagt minst två kurser kemi, företrädelsevis de som ska 

påbörja det sista gymnasieåret. Vi önskar att deltagarna kommer från hela Svenskfinland, därför 

kommer vi eventuellt att kontakta er lärare om en preferensordning ifall det finns flera sökande från 

samma skola. Detta utesluter inte att flera deltagare från samma skola blir antagna. 

Kursen är – liksom tidigare år – planerad att motsvara en gymnasiekurs. Många skolor har därför 

godkänt en fullföljd kurs som arbetskurs inom gymnasiets läroplan. 

Kursen är avgiftsfri, tack vare bidrag från Svenska Kulturfonden, och vi har möjlighet att erbjuda logi 

på vandrarhem i Åbo för de som kommer längre i från. Deltagarna står själva för resor och mat.  

Vi hoppas att du som lärare kan informera dina studerande och uppmana dem att anmäla sig, vilket 

de gör elektroniskt på länken i anslaget. Sista anmälningsdag är måndagen den 15 maj. 

Kurskoordinator är Anna Fogde, doktorand vid Laboratoriet för fysikalisk kemi, Åbo Akademi och hon 

ansvarar för de praktiska arrangemangen tillsammans med sina medarbetare. Skolresurs.fi fungerar 

som kursarrangör. 

För frågor om kursen, kontakta Cecilia Lundberg, koordinator för Resurscentret för matematik, 

naturvetenskaper och teknik i skolan, cecilia.lundberg@abo.fi eller per telefon: 046 920 2007.  
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